REGULAMENT DE APLICARE A
STATUTULUI AMFB
Regulament de organizare și funcționare a AMFB

1. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament are rolul de a reglementa aspecte de funcţionare a AMFB la care se
face referire în Statut sau care nu sunt cuprinse în Statut şi are acelaşi nivel de aplicabilitate ca
Statutul AMFB.
Regulamentul se adoptă sau se modifică de către AG a AMFB prin hotărâri luate cu
majoritate simplă în şedinţe statutare.

2. MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE ÎN AMFB
Calitatea de asociat se dobândeşte la data la care au fost îndeplinite în mod cumulativ
următoarele etape:
a. completarea Cererii de Înscriere-tip – anexa 1 la ROF
b. plata cotizaţiei pentru anul în curs conform hotărârii AG
Consiliul Director poate stabili și actualiza periodic procedura interna detaliata a
dobandirii calitatii de asociat, după caz. Toate modificările se vor consemna în procesul verbal
de ședință, după care vor fi afișate pe pagina web a AMFB.
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR. PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT
Drepturile și obligațiile membrilor – conform Statutului
Asociații au urmatoarele drepturi:
a. să participe la Adunarea Generala;
b. să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a Asociației;
c. să fie informați despre activitatea Asociației;
d. să participe la toate activitațile organizate de Asociație, beneficiind de toate
e. avantajele care decurg din respectiva participare;
f. e. să beneficieze de toate informațiile profesionale disponibile din activități proprii de
g. cercetare și dezvoltare ale Asociației;
h. f. să beneficieze de drepturile obținute în urma negocierii dintre Asociație și terți.

Asociații au urmatoarele obligații:
a. să respecte prevederile Actului constitutiv ți ale Statutului Asociației;
b. să se supună hotărârilor Adunarii Generale și deciziilor Consiliului Director;
c. să participe la Adunarile Generale
d. să respecte orice angajament făcut față de Asociație;
e. să nu aducă prejudicii materiale Asociației;
f. să participe atunci cand este solicitat la acțiunile inițiate sau susținute de Asociație;
g. să respecte Regulamentul Asociației;
h. să plătească până la data de 31 decembrie cotizația anuală pentru anul în curs;
i. sa actioneze in spiritul promovarii prestigiului Asociatiei;
j. sa aduca la cunostiinta secretariatului Asociatiei orice modificare survenita in datele
k. din Cererea de Inscriere.
Pierderea calității de membru – conform statutului
Cuantumul cotizației se stabilește in ultima ședință ordinară de AG a anului în curs pentru anul
viitor. Pot fi prevăzute distinct cotizații pentru: asociați, medici pensionari (fără activitate
medicală), medici rezidenți și nou-înscriși.
De drepturile prevăzute în Statutul AMFB pot beneficia doar membrii AMFB cu cotizaţia anuală
plătită la zi, inclusiv pe anul în curs. Până în data plății cotizației pentru anul în curs, membrii
AMFB nu beneficiaza de drepturile prevăzute în Statut pentru anul respectiv.
În cazul pierderii calității de asociat, suma achitată pentru anul în curs nu se returnează.

3. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI
- conform Statutului
Atribuțiile CD – pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor AMFB precum și a hotărârilor AG,
CD asigură activitatea permanentă a AMFB între ședințele AG.
- aprobă angajarea de personal și asigură execuția bugetului
- aprobă donațiile, legațiile și sponsorizările făcute AMFB
Poate face parteneriate cu alte asociații pentru atingerea obiectivelor

4. REGULAMENTUL DE ALEGERI
Alegerea Comitetului Director
4.1. Alcătuirea Consiliului Director

a. Componența Consiliului Director se stabilește prin votul direct și secret al membrilor cu
drept de vot ai Adunarii Generale.
b. Consiliul Director este format din 9 (noua) asociați aleși de Adunarea Generala în
ordinea descrescătoare a numarului de voturi, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
Concomitent cu alegerea membrilor Consiliului Director se aleg și 2 (doi) supleanți,
și anume candidații cu cel mai mare număr de voturi dintre cei care nu au fost aleși
ca membrii ai Consiliului Director.
c. La încheierea ședinței Adunarii Generale în care au fost aleși membrii Consiliului
Director, aceștia se intrunesc și aleg din randul lor:
i. 1 (un) Președinte,
ii. 3 (trei) Vicepreședinti,
iii. 1 (un) Secretar,
iv. 1 (un) Trezorier,
v. 3 (trei) membri.
4.2. Durată mandate.
Durata unui mandat este de 4 ani.
Președintele Comitetului Director poate fi ales pentru maximum doua mandate, consecutive
sau nu, pentru celelalte funcții din Comitetul Director numărul de mandate nefiind limitat.
4.3. Condiții de depunere a candidaturii.
a. Pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Director, candidatul trebuie să
îndeplineasca concomitent urmatoarele condiții:
i. să fie membru al Asociației de minimum trei ani;
ii. să aibă cotizația platită la zi;
iii. să fie medic primar sau specialist in specialitatea "medicină de familie";
iv. să aibă o participare activă la promovarea și dezvoltarea Asociației;
b. Candidaturile pentru funcțiile mentionate in art. 17.2 din Statut se depun cu cel putin 20
(douazeci) de zile calendaristice înaintea desfășurarii Adunarii Generale în care vor avea
loc alegerile și vor cuprinde:
i. Declarația de candidatură;
ii. curriculum vitae;
iii. programul de management și dezvoltare a Asociației;
iv. declarație pe proprie răspundere că nu ocupa o funcție de conducere în cadrul unei
instituții publice dacă Asociația are ca scop sprijinirea acelei instituții sau,
dimpotrivă, are scopuri potrivnice acesteia

c. Declarația de candidatură va cuprinde:
i. Numele, prenumele și codul de pe cardul AMFB
ii. Funcțiile pe care le deține în alte organisme statale, administrative, sindicale ori
profesionale;
iii. Data și semnatura.
4.4. Modalitatea de desfășurare a alegerilor
a. Asociația medicilor de Familie - Bucuresti Ilfov alege o data la 4 ani, în cadrul
Adunării Generale, membrii Consiliului Director, precum si cenzorul, respectiv
comisia de cenzori, dupa cum este cazul.
b. Într-una din ședintele Adunarii Generale dinaintea alegerilor se constituie Comisia
Electorală formată din 5 membri și se stabilește calendarul alegerilor
c. Comisia Electorală are urmatoarele atribuții:
i. Validarea candidaturilor și afișarea listei candidaturilor admise, respectiv lista
candidaturilor respinse pe pagina de web a AMFB în termen de 3 zile de la data
limită pentru depunerea candidaturilor. Termenul de depunere a contestațiilor
este de 3 zile de la data afișării lor.
ii. Soluționarea contestațiilor se va realiza în termen de maxim 3 zile de la data
limită pentru depunerea contestațiilor;
iii. Afișarea listei finale a candidaților la sediul AMFB pe pagina de web a AMFB în
termen de maxim 10 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor;
iv. Stabilește formatul buletinelor de vot
v. Supravegherea corectitudinii desfășurării alegerilor
vi. Validarea, numărarea și centralizarea buletinelor de vot
vii. În caz de balotaj se va organiza pe loc cel de-al doilea tur de scrutin pentru
desemnarea unuia dintre candidații respectivi
viii. Ia măsurile necesare pentru ocuparea numarului minim de poziții pentru
funcționarea Consiliului Director conform Statutului.
ix. Prezentarea rezultatului final al alegerilor, spre validare, către Adunarea
Generală.
x. Alcătuiește la fiecare întâlnire a Comisiei un proces verbal, precum și procesul
verbal al alegerilor
xi. Asigură împreuna cu secretariatul AMFB arhivarea procesului verbal al alegerilor
și a buletinelor de vot.
Membrii Comisiei Electorale nu pot candida la nici una din funcțiile elective ale
Asociației.

d. În cadrul alegerilor menționate la art. 17.2 din Statut, Adunarea Generala alege și
un numar de 2 supleanti.
e. Pe ordinea de zi a Adunarii Generale în cadrul căreia au loc alegerile se vor
mentiona candidaturile validate.
f. Ședința de alegeri este statutară daca este prezent la alegeri un numar de votanți
reprezentând majoritatea simplă (jumatate plus unu) din asociații având cotizația
plătită în ziua alegerilor, prezenți personal.
g. În cazul în care ședința nu a fost statutară (nu s-a intrunit cvorumul), se va
desfășura un al doilea tur de alegeri.
h. Al doilea tur de alegeri va fi considerat statutar indiferent de numărul asociaților cu
drept de vot prezenți.
i. În prima ședință a Consiliului Director ales se stabilesc prin vot titularii funcțiilor
acestuia, prevăzute în statut.
j. Primii doi candidați nealeși ca membri ai Consiliului Director devin membri
supleanți conform pct. 4.1.b.
k. Buletinele de vot
1. Se vor tipări buletine de vot pe care vor fi trecuți în ordine alfabetică toți
candidații admiși
2. Buletinele de vot vor fi ştampilate cu ştampila AMFB - Biroul Electoral
3. Buletinele de vot se declară valide dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Conţin toate numele candidaţilor;
b. Este ştampilat cu ştampila biroului electoral;
c. Candidatii aleși au numarul de ordine incercuit, iar cei respinși au
numele barate în întregime
d. Buletinele de vot care nu întrunesc aceste criterii vor fi declarate nule
4. Alegătorii îşi exprimă votul prin marcarea după procedura sus menţionată a
buletinului de vot, împachetarea acestuia şi introducerea în urnă în faţa
biroului electoral, după ce au semnat pentru pentru primirea buletinului de
vot
4.5. Calendarul de alegeri
Interval de timp

Activități

Zilele > 19 premergătoare alegerilor

Depunerea candidaturilor

Zilele 17-19 premergătoare alegerilor

Anunțarea de către Comisia Electorală a listei cu
candidații admiși și cea cu candidații respinși

Zilele 14-16 premergătoare alegerilor

Depunerea contestațiilor

Zilele 13, 12, 11 anterior alegerilor

Studierea contestațiilor și rezolvarea acestora

Zilele > 9 premergătoare alegerilor

Afișarea listei finale a candidaturilor admise

5. DISPOZIȚII FINALE
a. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se aprobă de AG AMFB devenind
obligatoriu pentru toți asociații AMFB
b. Personalul de conducere şi de execuţie a AMFB are obligaţia de a respecta prevederile
acestui document.
c. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, elaborat pe baza prevederilor
actelor normative în vigoare şi a Statutului AMFB, intră în vigoare începând cu data
aprobării sale de către AG a AMFB.

ANEXA 1
CERERE DE ÎNSCRIERE
în Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov
1. Subsemnatul/a ____________________________________________________________
(Nume)

(Prenume)

2. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. CUIM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codul Unic de Inregistrare al Medicului

4. Grad profesional:
 Specialist
 Primar
 Rezident
 Pensionar
 Medic (fără specialitate)

5. Competențe/Atestate
 Medicină de întreprindere
 Ecografie
 Planning familial
 Altele ________________

6. Specialitatea:  Medicină de familie







Instructor-formator MF
Cadru didactic UMF
Cadru asociat UMF
Doctorat
Doctorand

 Medicină generală

7. Alte specialități: ___________________________________________
8. Loc de muncă: ________________________________________________________________
(denumire unitate)

(adresă unitate)

9. Aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate:
 CASMB
 OPSNAJ
 Nu am contract cu CJAS
 CAS Ilfov
 Alta ______________________
10. Statut:  medic titular contract

 medic angajat

11. Membru al altor organizații
 Patronatul Medicilor de Familie București-Ilfov (PMFB, fondat 2009)
 Altele _______________________________________
12. Modalități de contact
Telefon mobil: ______________________

 Doresc să primesc anunțurile AMFB prin SMS

Adresă e-mail: _______________________________@___________.______ [Vă rugăm completați cu atenție!]
Solicit prin completarea şi semnarea prezentei cereri, alături de achitarea cotizaţiei pe anul curent, înscrierea ca Membru al Asociaţiei
Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov. Declar că am luat la cunoştinţă Statutul AMFB, pe care mă oblig să-l respect.
Sunt de acord cu prelucrarea electronică a datelor conținute în această cerere și declar că voi anunţa în termen de 30 de zile orice
schimbare a acestor date la adresa office@amf-b.ro, telefonic sau la sediul AMFB.
De asemenea, am înțeles ca AMFB are calitate de operator de date cu caracter personal și că prelucrează aceste date în următoarele
scopuri:
a) informarea membrilor cu privire la acțiunile pe care le întreprinde asociația în sprijinul instruirii și perfecționării profesionale
a medicilor de familie din România
b) participarea membrilor la acțiunile menționate la litera a)
cu mențiunea că datele personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate timp de 5 ani de la ultima înscriere.
Am luat la cunoștință că, în cazul în care nu mai doresc să primesc aceste informări, am dreptul să mă opun și/sau să solicit ștergerea
datelor personale din baza de date AMFB, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către office@amf-b.ro.
Menționăm că, suplimentar, în conformitate și în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016,
beneficiați și de următoarele drepturi în privința datelor personale deținute de AMFB: dreptul de acces și de rectificare, dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Data ________________

Semnătura ______________________

Pentru detalii despre activitatea AMFB vizitați periodic www.amf-b.ro!
Nr. înregistrare AMF-B ____________ / ___________________

